co se to tam děje?

Cheironský klub pro děti a mladé lidi
(8–20 let) funguje na Bejváku každý všední
den od 14.00 do 19.00 (pátek do 17.00).
Ostatní termíny jsou volné a program můžete
určovat třeba zrovna VY. Bejvák rádi nabídneme
různorodým společenským, kulturním, vzdělávacím
i sportovním aktivitám.

klub pro děti a mládež

Bejvák pro veřejnost

Stačí se s námi předem domluvit a můžete
využívat velkorysý prostor se zázemím.
Jednorázově i pravidelně.
▶ všední dny dopoledne (cca 9.00 až 12.00)
▶ všední dny večer (od 19.30)
▶ víkendy a svátky
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

vybavení

zařízená kuchyň, jídelní stůl
projektor a plátno, místa k sezení (60 až 70)
hudebna, nástroje, taneční sál se zrcadly
keramická pec, hrnčířský kruh
výstavní panely
fotbálek, ping-pong, fingerboard
společenské hry, pohybové PC hry

Bejvák je
bezpečný
prostor, kde se dá
smysluplně
prožít volný
čas.

Výloha

Výlohy Bejváku září do mezipanelákového
prostranství. Neočekávaný vizuální požitek zde
připravuje první sídlištní galerie nad Lužnicí.

pište, volejte:

Bejvák: +420 778 000 382
Ředitel CheironT, o. p. s.: Mgr. Roman Varga,
varga@cheiront.cz, +420 603 526 246
Pro dárce: Tereza Pacalajová,
pacalajova@cheiront.cz, +420 724 785 840
PR a Výloha: Anna Sejkova, sejkova@cheiront.cz
Facebook: @CheironTabor / instagram: @cheiront

Světlogorská 2768/10,
Sídliště nad Lužnicí, 390 05 Tábor

Světlogorská 2768/10
Sídliště nad Lužnicí
Tábor

www.cheiront.cz

Klub pro děti a mládež
(8 až 20 let)

Máme otevřeno ve všední dny od 14.00
do 19.00 a v pátek do 17.00. Pro všechny
zájemce ve věku 8 až 20.

prostor pro Sojčák

jak to chodí

Stejně jako v ostatních cheironských klubech,
i tady na Bejváku nabízíme čas, prostor,
podporu a respekt.
Máme hudební nástroje k zapůjčení, zkušebnu
pro nadějné i začínající muzikanty, taneční sál,
fingerboardové stoly, interaktivní pohybové
hry a ještě mnohem víc!

naši lidé

Máme pracovníky, kteří umí poradit nejen
s tím, jak zapojit klávesy, organizovat taneční
vystoupení nebo se přihlásit na vysněný kurz.
Umí pomoci s doučováním, navrhnout jak
na problémy ve škole, v rodině, v práci,
ve vztahu.

Bejvák
je inspirativní
místo, které je
otevřené všem,
kdo mají chuť
měnit věci
k lepšímu.

vybavení

▶ zařízená kuchyň, sezení
▶ projektor, plátno, počítače
▶ hudebna, nástroje, taneční sál
se zrcadly
▶ fotbálek, ping-pong, fingerboard
▶ společenské hry, pohybové PC hry
▶ keramická pec, hrnčířský kruh
e-mail: cheiront@cheiront.cz / skupina na
@CheironTabor

@cheiront

TikTok: cheiron_nzdm

Bejvak

Bejvák spravuje Cheiron – společnost
s dlouholetou praxí poskytování sociálních
služeb a organizování volnočasových
i kulturních aktivit.

www.cheiront.cz

